
Právní postavení AM 
v rámci poskytování 

zdravotní péče 



Není žádná speciální komplexní 
úprava AM

Některé dílčí otázky řešeny zvláštními právními předpisy

 zákon o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů) , prováděcí právní předpisy
 směrnice č. 2001/83/ES, ve znění pozdějších předpisů

Některé aspekty vyplývají z obecných ustanovení právních předpisů z
oblasti zdravotnického práva

 zákon o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 zákon o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Některé aspekty vyplývají z obecných ustanovení právních předpisů
dalších

 občanský zákoník
 trestní zákoník



Zákon o léčivech

§ 2 (2) (g):

Léčivým přípravkem se rozumí homeopatické přípravky zhotovené ze základních homeopatických látek
podle homeopatického výrobního postupu popsaného Evropským lékopisem4) nebo, není-li v něm
uveden, lékopisem úředně používaným v současné době alespoň v jednom členském státě Evropské
unie (dále jen "členský stát"); homeopatický přípravek se považuje za léčivý přípravek, i když nemá
zcela vlastnosti léčivých přípravků a látky v něm obsažené nejsou vždy látkami s prokázaným
léčivým účinkem

§ 28:

(1) Zjednodušenému postupu registrace, v rámci kterého se nevyžaduje důkaz léčebné účinnosti,
podléhají pouze humánní homeopatické přípravky splňující následující podmínky
a) jsou podávány ústy nebo zevně,
b) v označení na obalu humánního homeopatického přípravku ani v jakékoli informaci, která se ho
týká, není uvedena léčebná indikace,
c) ředěním lze zaručit bezpečnost humánního homeopatického přípravku; prováděcí právní předpis
stanoví postup pro ředění humánního homeopatického přípravku.



Zákon o léčivech
§ 28

(3) Žádost o zjednodušený postup registrace musí obsahovat údaje o žadateli, dále údaje upřesňující
předmět žádosti a její odůvodnění; k žádosti se přiloží dokumentace dokládající bezpečnost
humánního homeopatického přípravku, farmaceutickou jakost a homogenitu mezi jednotlivými
šaržemi. Pro náležitosti této žádosti platí obdobně ustanovení § 26 odst. 5 s výjimkou písmen c), e),
g), písm. i) bodu 3, písm. j), k) a l), pokud jde o návrh souhrnu údajů o přípravku. Prováděcí právní
předpis stanoví rozsah údajů a obsah předkládané dokumentace.

(4) V případě humánních homeopatických přípravků registrovaných zjednodušeným postupem
registrace podle odstavce 1 musí být, kromě údajů podle § 37, uvedena na obalu informace
"Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací"; stejná informace musí být uvedena v
příbalové informaci.

§ 29

Obdobně zákon o léčivech řeší řízení o veterinárních homeopatických přípravcích, opět se nepředkládá
důkaz léčebné účinnosti ani návrh souhrnu údajů o přípravku, tato veterinární homeopatika nesmí
mít na obale ani v jakékoli informaci, která se týká příslušného veterinárního homeopatického
přípravku, uvedeny žádné specifické léčebné indikace nebo jiné informace týkající se léčebných
indikací, na obalu musí být uvedena informace "Homeopatický veterinární přípravek bez
schválených léčebných indikací"; stejná informace musí být uvedena v příbalové informaci.



Zákon o zdravotních službách
Obecně upravuje zdravotní služby, podmínky jejich poskytování, práva a povinnosti pacientů a osob
pacientům blízkých.

Pokud je AM poskytována mimo rámec zdravotních služeb, není tímto zákonem upravena.

§ 28

 (1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem,
nestanoví-li tento zákon jinak.

 (2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
 (3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo
 a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování

zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
 b) zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním

potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví
jinak,

 c) vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než
který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby
ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,

 d) být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče (dále jen
„vnitřní řád“),



Zákon o zdravotních službách
 e) na
 1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem,

pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu
svěřen, je-li nezletilou osobou,

 2. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li
osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním
úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich
poskytnutí (dále jen „pacient zbavený způsobilosti k právním úkonům“),

 3. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,
 a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob

poskytnutí zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody
nebo zabezpečovací detence; tím není dotčen § 47 odst. 1 písm. b),

 f) být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav
umožňuje,

 g) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u
poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb
přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,

 h) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a
osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,



Zákon o zdravotních službách
 i) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj

zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů,
pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak,

 j) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní
podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od
osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a
způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav,
nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech
ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,

 k) na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a
bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

 (4) Pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo který je nezletilý, může
požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba podle odstavce 3 písm. e),
uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává. V tomto případě se
postupuje podle § 35 odst. 5.



Zákon o zdravotních službách
§ 31

 (1) Poskytovatel je povinen
 a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém

zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (dále jen
„informace o zdravotním stavu“),

 b) umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho
zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.

 (2) Informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahuje údaje o
 a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji,
 b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních

služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů,
 c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro

pacienta,
 d) další potřebné léčbě,
 e) omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a
 f) možnosti
 1. vzdát se podání informace o zdravotním stavu podle § 32 a
 2. určit osoby podle § 32 a 33 nebo vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu podle §

33.
 Informace o zdravotním stavu je pacientovi sdělena při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem

na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné



Zákon o zdravotních službách
 (3) Informaci o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotnický pracovník způsobilý k poskytování 

zdravotních služeb, kterých se podání informace týká; ošetřující zdravotnický pracovník provede do 
zdravotnické dokumentace záznam o tom, že byla informace podána.

 (4) Informace o zdravotním stavu se nepodá pacientovi, který v důsledku svého zdravotního stavu 
není schopen poskytované informace vůbec vnímat.

 (5) Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, právo na 
informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci pacienta i pacientovi. 
Pacientovi se v tomto případě informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne způsobem 
zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému 
pacientovi staršímu 15 let se informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne v plném 
rozsahu s výjimkou případů, kdy tento pacient není schopen v dostatečné míře porozumět významu 
a charakteru poskytovaných zdravotních služeb a jejich vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě 
se postupuje podle věty druhé.

 (6) Jestliže to zdravotní stav nebo povaha onemocnění pacienta vyžadují, je poskytovatel oprávněn 
sdělit osobám, které budou o pacienta osobně pečovat, informace, které jsou nezbytné k zajištění 
této péče nebo pro ochranu jejich zdraví
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§ 32

 (1) Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které
osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a určení osoby,
které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o
pacientovi; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. K vzdání se podání informace o
zdravotním stavu se nepřihlíží, jde-li o informaci, že pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí,
v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob.

 (2) Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního stavu pacienta může být v
nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li důvodně předpokládat, že by
její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví. Podle věty první nelze postupovat v
případě, kdy

 a) informace o určité nemoci nebo predispozici k ní je jediným způsobem, jak pacientovi umožnit
podniknout preventivní opatření nebo podstoupit včasnou léčbu,

 b) zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho okolí,
 c) pacient žádá výslovně o přesnou a pravdivou informaci, aby si mohl zajistit osobní záležitosti.
 (3) Poskytovatel může v nezbytném rozsahu zadržet informaci o zdravotním stavu nezletilého

pacienta jeho zákonnému zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě v případě podezření, že se
tato osoba podílí na zneužívání nebo týrání nebo ohrožování zdravého vývoje tohoto nezletilého
pacienta, lze-li předpokládat, že poskytnutím této informace by mohlo dojít k ohrožení pacienta.
Obdobně se postupuje, jde-li o pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům.



Zákon o zdravotních službách
§ 34

 (1) Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (dále jen „souhlas“) se pokládá za
 a) svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku,
 b) informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace podle § 31; souhlas se

pokládá za informovaný také v případě, že se pacient podle § 32 odst. 1 podání informace vzdal.

 (2) Písemná forma souhlasu se vyžaduje, pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo pokud tak s
ohledem na charakter poskytovaných zdravotních služeb určí poskytovatel. Souhlas s hospitalizací
musí být vždy v písemné formě. Na vyžádání je pacientovi poskytnuta kopie písemné formy
souhlasu.

 (3) Pokud u plánované péče po podání informace o zdravotním stavu uplynula doba delší než 30
dnů, musí být tato informace podána opakovaně a pacient musí svůj souhlas podle odstavce 1
potvrdit.

 (4) Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace podle
§ 32 odst. 1 vzdal a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o
případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, je opakovaně podána informace o jeho
zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb
může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit
souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers).

 Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Odvolání souhlasu není účinné,
pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné
poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.
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 (6) Písemný souhlas, písemné odvolání souhlasu, popřípadě záznam o odvolání tohoto souhlasu,

pokud pacient souhlas odvolal bez písemného vyjádření, písemné prohlášení o nesouhlasu s
poskytnutím zdravotních služeb, popřípadě záznam o tomto nesouhlasu, pokud pacient odmítá učinit
písemné prohlášení, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; podepíše je pacient
a zdravotnický pracovník. Odmítá-li pacient záznam podle věty první podepsat, zdravotnický
pracovník tuto skutečnost do záznamu doplní; záznam podepíše zdravotnický pracovník a svědek.

 (7) Jestliže zdravotní stav pacienta nedovoluje vyjádření souhlasu, odvolání souhlasu nebo vyslovení
nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb požadovaným způsobem, zdravotnický pracovník
zaznamená nepochybný projev vůle pacienta do zdravotnické dokumentace o něm vedené, uvede
způsob, jakým pacient svou vůli projevil, a zdravotní důvody bránící pacientovi ve vyjádření
požadovaným způsobem; záznam podepíše zdravotnický pracovník a svědek.

 (8) Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním
zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje se
souhlas osoby určené pacientem podle § 33 odst. 1, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná,
manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se
souhlas rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas jiné osoby blízké
způsobilé k právních úkonům, pokud je známa.
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§ 45 a násl.

 (1) Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, vytvořit
podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších oprávněných osob,
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb.

 (2) Poskytovatel je povinen
 a) informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně

hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za
uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,

 b) zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z
veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům; to neplatí pro
poskytovatele lékárenské péče,

 ……..
 Poskytovatel je povinen zajistit
 sestavení, koordinaci a realizaci individuálního léčebného postupu a komplexnost, návaznost a

koordinovanost poskytovaných zdravotních služeb,
 aby byl pacient informován o dalších zdravotních službách a dalších možných sociálních službách,

které mohou zlepšit jeho zdravotní stav, zejména o možnostech sociální, pracovní a pedagogické
rehabilitace

 aby jinému poskytovateli nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi, od nichž si pacient vyžádal
konzultační služby, byly zpřístupněny informace vedené o zdravotním stavu pacienta ve
zdravotnické dokumentaci, které jsou pro poskytnutí konzultačních služeb nezbytně nutné
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 Poskytovatel je rovněž povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

odůvodnit ve zdravotnické dokumentaci případy, kdy se při poskytování zdravotních služeb odchýlí
od uznávaného medicínského postupu.

 Registrující poskytovatel nebo jiný poskytovatel, který pacienta přijal do péče, je povinen, vyžaduje-
li to zdravotní stav pacienta, předat mu písemné doporučení k poskytnutí příslušné specializované
ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče. Součástí doporučení je písemné odůvodnění a
důležité informace týkající se zdravotního stavu pacienta, včetně výsledků provedených vyšetření a
informace o dosud provedené léčbě.

 Zdravotnický pracovník je povinen poskytovat zdravotní služby, ke kterým získal odbornou nebo
specializovanou způsobilost podle jiných právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím jeho
způsobilosti, zdravotnímu stavu pacienta, na náležité odborné úrovni a řídit se etickými principy.

 Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi v případě, že by
jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání. O této skutečnosti je
povinen ihned informovat poskytovatele, který zajistí pacientovi jiného zdravotnického pracovníka.
Nemůže-li poskytovatel zajistit jiného zdravotnického pracovníka, zajistí pacientovi jiného
poskytovatele, který mu zdravotní služby poskytne, pokud pacient zajištění jiného poskytovatele
neodmítne. Záznam o odmítnutí zajištění jiného zdravotnického pracovníka nebo poskytovatele je
součástí zdravotnické dokumentace; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník.
Zdravotnický pracovník nemůže odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi z důvodu
uvedeného ve větě první, pokud by odmítnutím došlo k ohrožení života pacienta nebo k vážnému
ohrožení jeho zdraví a poskytovatel není schopen zajistit poskytnutí zdravotních služeb jiným
zdravotnickým pracovníkem. Podle věty první až čtvrté se obdobně postupuje, odmítne-li poskytnutí
zdravotních služeb poskytovatel.



Zákon o veřejném zdravotním 
pojištění

Obecnější dopad:
§ 13

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo 
zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud 

 a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a 
jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné, 

 b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, 
 c) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že AM není hrazena ze zdravotního pojištění .

(3) Pokud lze zdravotní služby poskytnout více než jedním způsobem, přičemž všechny tyto způsoby
splňují podmínky stanovené v odstavci 1 a mají stejný terapeutický účinek, hradí se takový způsob
zdravotních služeb, který je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného
zdravotního pojištění (dále jen „základní varianta“). Ostatní způsoby zdravotních služeb podle věty
první, které nesplňují podmínku účelného a hospodárného vynakládání zdrojů veřejného
zdravotního pojištění (dále jen „ekonomicky náročnější varianta“), se ze zdravotního pojištění hradí
ve výši stanovené pro úhradu takových zdravotních služeb v základní variantě.

(4) Za ekonomicky náročnější variantu zdravotních služeb lze považovat pouze zdravotní služby,
které jsou takto označeny v prováděcích právních předpisech vydaných podle § 17. Za ekonomicky
náročnější variantu nelze označit zdravotní péči, kterou lze poskytnout pouze jedním způsobem.



Zákon o veřejném zdravotním 
pojištění

(5) Před poskytnutím zdravotních služeb, které lze poskytnout jak v základní variantě, tak i v
ekonomicky náročnější variantě, je poskytovatel povinen pojištěnci nabídnout poskytnutí
zdravotních služeb v základní variantě a informovat ho též o ekonomicky náročnější variantě, včetně
rozdílu mezi cenou ekonomicky náročnější varianty stanovenou v souladu s cenovým předpisem a
uvedenou v ceníku poskytovatele, a výší úhrady zdravotních služeb v základní variantě stanovenou
prováděcím právním předpisem vydaným podle § 17 a cenovým předpisem. Postup podle věty první
se nepoužije, není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a
jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví. Ceník ekonomicky náročnějších variant
zdravotních služeb musí být poskytovatelem zveřejněn v prostorách zdravotnického zařízení na
veřejnosti přístupném místě a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Poskytovatel je v případech uvedených v odstavci 5 povinen do zdravotnické dokumentace
pojištěnce zaznamenat, že mu bylo nabídnuto poskytnutí zdravotních služeb v základní variantě a že
byl informován o možnostech poskytnutí zdravotních služeb i v ekonomicky náročnější variantě.
Součástí záznamu ve zdravotnické dokumentaci je vyslovení souhlasu pojištěnce s poskytnutím
zdravotních služeb v základní variantě, nebo s poskytnutím zdravotních služeb v ekonomicky
náročnější variantě, pokud se pojištěnec pro takovou variantu rozhodl; v takovém případě je
součástí záznamu ve zdravotnické dokumentaci též vyslovení souhlasu pojištěnce se zaplacením
částky ve výši rozdílu mezi cenou ekonomicky náročnější varianty a výší úhrady zdravotních služeb v
základní variantě. Takto vyslovený souhlas podepíše pojištěnec a ošetřující lékař; pokud pojištěnec s
ohledem na svůj zdravotní stav nemůže záznam podepsat, stvrdí jeho nepochybný projev vůle svým
podpisem ošetřující lékař a další svědek. V záznamu se uvede způsob, jakým pojištěnec svou vůli
projevil, a zdravotní důvody bránící podpisu pojištěnce.



Zákon o veřejném zdravotním 
pojištění
Speciální řešení dílčích otázek:

 § 15 (2) Ze zdravotního pojištění se nehradí výkony akupunktury .
 § 15 (6) (c) Ze zdravotního pojištění se nehradí léčivé přípravky, pokud Ústav rozhodnutím úhradu

nepřiznal. Ústav nepřizná úhradu, jde-li o léčivé přípravky, které nemají dostatečné důkazy o
terapeutické účinnosti.



Další aspekty
 Pokud není nějaká metoda AM poskytována v souvislosti se zdravotními službami, vztahují se na 

tuto činnost pouze obecné právní předpisy.

Podle okolností může jít o právní předpisy z oblasti:
 občanského práva (např. odpovědnost za škodu, za nemajetkovou újmu)
 trestního práva (např. TČ proti životu a zdraví nebo TČ proti majetku)



Děkuji Vám za 
pozornost

JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba


